
 
 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS 

 

POTVARKIS  

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2018 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITŲ ĮVERTINMO IR 2019 METŲ METINIŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ 

NUSTATYMO 

 

2019 m. vasario      d. Nr. M- 

Radviliškis 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 

19, 20 straipsnio 2 dalies 16 punktais, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 56 straipsnio 14 

punktu, Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų 

pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-

279 „Dėl Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų 

pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų 

patvirtinimo“, 6 ir 14 punktais, Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo 

metų veiklos ataskaitai, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. 

gruodžio 25 d. įsakymu Nr. V-986 „Dėl reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) 

vadovo metų veiklos ataskaitai patvirtinimo“ nuostatomis ir Radviliškio rajono savivaldybės 

tarybos 2018 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. T-894 „Dėl įgaliojimų suteikimo“,  

įve r t inu  Radviliškio rajono švietimo įstaigų vadovų 2018 metų veiklos ataskaitas ir 

nu s t a t au  Radviliškio rajono švietimo įstaigų vadovams 2019 metų metines veiklos užduotis:  

1. Radviliškio Lizdeikos gimnazijos direktorės Inos Bajarauskaitės metų veiklos ataskaitą 

(pridedama); 

2. Radviliškio r. Baisogalos gimnazijos direktorės Ritos Juškevičienės metų veiklos 

ataskaitą (pridedama); 

3. Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos direktoriaus Laimučio Škleiniko metų veiklos 

ataskaitą (pridedama); 

4. Radviliškio r. Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, 

laikinai einančios direktoriaus pareigas, Sigitos Šegždienės metų veiklos ataskaitą (pridedama); 

5. Radviliškio r. Sidabravo gimnazijos direktoriaus Zenono Gedvilo metų veiklos 

ataskaitą (pridedama); 

6. Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos direktoriaus Vytauto Jarašiūno 

metų veiklos ataskaitą (pridedama); 

7. Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos direktoriaus Laisvūno Vaičiūno metų 

veiklos ataskaitą (pridedama); 

8. Radviliškio r. Alksniupių pagrindinės mokyklos direktorės Rasos Saliamorienės metų 

veiklos ataskaitą (pridedama); 

9. Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinės mokyklos mokytojos, pavaduojančios mokyklos 

direktorių, Vigitos Lenzbergės metų veiklos ataskaitą (pridedama); 

10. Radviliškio r. Pociūnėlių pagrindinės mokyklos direktoriaus Anatolijaus Gailiūno 

metų veiklos ataskaitą (pridedama); 

11. Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos direktorės Rasos Dagienės metų veiklos 

ataskaitą (pridedama); 



12. Radviliškio Vaižganto progimnazijos direktorės Nijolės Krušienės metų veiklos 

ataskaitą (pridedama); 

13. Radviliškio r. Baisogalos mokyklos-darželio direktorės Vitos Fessler metų veiklos 

ataskaitą (pridedama); 

14. Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus pavaduotojos ugdymui, laikinai 

einančios direktoriaus pareigas, Ingridos Budrienės metų veiklos ataskaitą (pridedama); 

15. Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ direktorės Jolantos Pranevičienės metų 

veiklos ataskaitą (pridedama); 

16. Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktorės Reginos Ivanauskaitės metų 

veiklos ataskaitą (pridedama); 

17. Radviliškio r. Šeduvos lopšelio-darželio direktorės Daivos Staškūnienės metų veiklos 

ataskaitą (pridedama); 

18. Radviliškio dailės mokyklos direktorės Dalios Labanauskienės metų veiklos ataskaitą 

(pridedama); 

19. Radviliškio muzikos mokyklos direktorės Aurelijos Stončiuvienės metų veiklos 

ataskaitą (pridedama); 

20. Radviliškio r. Kutiškių daugiafunkcio centro direktorės Ritos Vaičiūnienės metų 

veiklos ataskaitą (pridedama); 

21. Radviliškio r. Palonų daugiafunkcio centro direktorės Reginos Kielienės metų veiklos 

ataskaitą (pridedama). 

 

 

 

Savivaldybės meras  Antanas Čepononis 
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